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Nílus

• Gátak:
o Asszuáni – gát

oMeroéi – gát

• Csatornák:• Csatornák:
o Bahr Yussef

o Ismailia csatorna

o Jonglei csatorna



Asszuáni - gát

Építésének története
� 1898-1902 – elsı gát

- Magassága: 30,5 m
- Hossza: 1962 m- Hossza: 1962 m
- Tárolás: 1milliárd m3

� 1907-12 
� 1932-34  
� Harmadik gát helyett, második fıgát építése
� 1960. január 9 - 1970. július 21 
� Új gát adatai:

- Magassága: 111 m
- Hossza: 3830 m 
- Térfogata: 44,3 millió m3



Hatások 

elınyei

• egyenletes vízjárás
• áradások megszőnése
• szabályozottá válik a hajózás
• folyamatos öntözés
• új öntözött földek mővelése• új öntözött földek mővelése
• vetésterületek kibıvülése
• fejlıdı ipar (vegyipar, alumínium - kohászat)
• energiatermelés
• falvak villamosítása.



Hatások

hátrányai

1. mőemlékek pusztulása,

2. a víztározókból és a csatlakozó öntözıcsatornákból óriási mennyiségő víz 
tőnik el a fokozott párolgás következtében,

3. építésük során nagyon sok embert kell áttelepíteni és legtöbbjüket 
kényszerrel,

4. hatalmas földterületeket árasztanak el vízzel,

5. a betegségek száma folyamatosan növekszik,

6. lecsökken a halállomány,

7. hatalmas gátszakadások fenyegetik a lakosságot,

8. nı a földrengések száma,

9. a táj esztétikai értéke sérül,



Meroéi - gát

� Khartoumtól 350 kilométerre

� 9 kilométer széles, 67 méter magas

� 50-70 ezer ember áttelepítése

� 160 kilométer hosszúságú víztározó -> � 160 kilométer hosszúságú víztározó -> 

a Nílus vízhozamának akár 20 %-át is

felfogja majd



Csatornák a Níluson

�Bahr Yussef

�Ismailia csatorna

�Jonglei csatorna

Jonglei csatorna

Rendeltetése:  lerövidítse a Fehér - Nílust és ezáltal megnövelje o Rendeltetése:  lerövidítse a Fehér - Nílust és ezáltal megnövelje 
vízhozamát

oCélja: árvizek csökkentése

Hatásai: klíma, 

talajvíz

hordalék és vízminıség

halak pusztulása



Duna



Folyamszabályozás

- XIX.sz. Széchenyi István, Vásárhelyi Pál

- árterek lecsapolása, folyómeder szabályozása

Duna szabályozásának 3 célja: 1. jégtorlódások hatásának                 
lecsökkentése, 

2. a hajózás elısegítése, 

3.valamint az árvizek elleni védekezés



Ausztriai vízerımővek

Persenbeug

•mangán- és az ammóniumkoncentráció emelkedése

•vas és mangán beoldódás

•mikróbák elszaporodása

•megnıtt az oxigénfogyasztás : 4,4 mg/l – tizedére csökkent•megnıtt az oxigénfogyasztás : 4,4 mg/l – tizedére csökkent

•megnıtt a káliumpermanganát  fogyasztás is: 5,5 mg/l-rıl 8,6 mg/l-re

Enns

•vas és mangán beoldódás

Altenwürz

•a permanganát koncentráció

•vas és mangán beoldódás



Bıs - Nagymarosi vízlépcsırendszer

• célja az energiatermelés, a hajózhatóság biztosítása, az árvízvédelem és 
területfejlesztés volt 

• egységei: a Dunakiliti mellett épülı mederzáró duzzasztómő, a 
Csallóközön végighúzódó üzemvízcsatorna, közepén a bısi erımővel és 
végül a nagymarosi vízlépcsı, Nagymaros térségében 



�Duna vizének 95%-át az oldalcsatornába vezetik át 

�A talajvíz utánpótlása csaknem teljesen megszőnik

�Minısége és mennyisége romlik

�A halfogási eredmények 60-80%-al csökkennek Nagymaros alatt 

Szigetköz

Szigetköz északkeleti Duna részének elterelése
- Vízminıség

- Vízmennyiség

- Vízsebesség

- Vízhozam 



Összegzés

Vízerımő - talajvíz, ivóvíz

- vas, ammónia, mangán beoldódás

Csatorna - klíma, a talajvíz, hordalék vízminısége 

Gát - környezet, helyi és távoli lakosság



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


